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PROGRAMACIÓ DE DOCÈNCIA EN REMOT I/O AJUSTADES A PRESENCIAL SEGONS
DIRECTRIUS DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE
Objecte i Objectiu: Establir el programa de l’asignatura a la doble modalitat presencial o en
remot aun calgui Substituir les classes presencials per docència on-line. Preparar en
conseqüència materials i la corresponent organització docent.
Mètode:
A. Les classes tindran tres tipus de materials:
Classes
Materials docents
Reptes de ciutat (per debats)
B. Modular les classes.
Escriurem en termes bàsics i sintètics els “CONTINGUTS” de cada classe.
(Apunts per la classe)
Us enviarem en format PDF els materials bibliogràfics, webliogràfics, gràfics,
documentals que acompanyin o ajudin a incrementar la transmissió docent de les
respectives classes.
(Complement docents)
Us enviarem en format PDF les imatges de les presentacions (si s’escau)
powerpoint. Si pot ser comentades amb un peu d’imatge; i posarem en repositori
ATENEA càpsules vídeo.
(DOC PWP, Càpsules vídeo)
C. Us proposarem petits exercicis de caràcter personal i que no impliqui la trobada dels
estudiants.
Redactats de màxim un DIN A4 i molt concrets (p.ex.: llegir l’article i fer un abstract
de comprensió; redactar les preguntes que us proposa la classe; dibuixar un
diagrama; elaborar un quadre sinòptic,...)
Complementar i/o avançar en l’exercici base proposat en el curs (us podeu
coordinar entre el grup de manera també no presencial si no podeu).
Coordinarem els lliuraments de l’Atles en un termini determinat sense obligació de
lliurament avaluable (l’avaluació es realitzarà quan puguem presencialment o si fos
el cas segons determinessin les autoritats acadèmiques pertinents).
(Exercici)
Enviarem possibles vídeos a disposició sobre la temàtica abordada en la classe,
o temes similars. Poden ser “capsuletes de mòbil”.
(VID Càpsula)
D. En qualsevol cas en l’horari corresponent de docència del curs estarem a
disposició dels estudiants per consultes telemàtiques (via mail o si s’escau
Skype). També que considerem la possibilitat de trucades telefòniques si ho
considereu oportú sempre que siguin molt necessàries pel bon funcionament dem
l’aprenentatge .

Context
El procés d’urbanització mundial, marcat d’una banda per la consolidació d’un model de
concentració urbana, i d’altra banda, per l’ocupació dispersa del territori, exigeix encara una
reflexió profunda sobre les pautes del desenvolupament i una vindicació del control dels
processos urbans: la necessitat de reconèixer la nova realitat del territori, la voluntat d’actuar
des de la iniciativa pública, la pertinència de defendre la disciplina de l’ordenació del territori,
i del projecte de ciutat i territori.
Aquesta assignatura té per objectiu reflexionar sobre aquest tema d’actualitat des de
l’experiència específica del nostre entorn més immediat: la metròpoli de Barcelona; tanmateix
entenent-la en el context global del context del món urbà. Específicament també
desenvoluparem una visió del que afecta a la transformació del territori català, i per tant a
l’ordenació urbanística i el projecte de les ciutats i el territori a Catalunya.
Metròpoli i ciutat de ciutats, exemplificaran un estat d’un territori que creix en densitat en el
seu centre capital (Barcelona AMB) consolidant una franja litoral de conurbació urbana, i
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dilatant-se sobre la Catalunya dels eixos infraestructurals, polaritzant el desenvolupament
sobre les mateixes i posant en conflicte gran quantitat de territoris i paisatges dels sistema
lliure territorial.
En aquest curs proposem explorar sobre la ciutat metropolitana de Barcelona per entendre
des de la seva configuració de situacions urbanes múltiples el que són, al nostre entendre,
els projectes urbans contemporanis d’abast metropolità. La Barcelona metropolitana, doncs,
com a laboratori de projectes dels tòpics de l’urbanisme contemporani.
Objectius
1. Introduir a l’estudiant a temes i tòpics urbanístics contemporanis rellevants; mitjançant
una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que constitueixen
l’ideari del "projecte de ciutat" i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas
d’estudi referencial la metròpoli de Barcelona.
2. Capacitar-lo per treballar en el que denominem "projecte de ciutat" des d’una
perspectiva trans escalar pla-projecte, mitjançant el lliscament entre escales i de la
fluïdesa de coneixements entre disciplines.
Coneixements
1. Conceptes i continguts de la projectació urbana i territorial en territoris de la ciutat en
explosió, que determinen situacions de configuració morfològica múltiple, comparantho amb altres realitats metropolitanes.
2. Continguts de distintes estratègies territorials, plans i projectes urbanístics, i altres
instruments per abordar els temes rellevants de l’ordenació del territori i el projecte de
ciutat contemporanis, entre altres:
 la comprensió i anàlisi del nou ús del territori i el nou sistema de ciutats
resultant
 l’articulació de la mobilitat i les xarxes infraestructurals del territori com a
pols de desenvolupament urbà i territorial
 la preservació dels valors territorials, el medi ambient, i la protecció del
patrimoni com a noves eines per donar coherència a les actuacions
puntuals
 el projecte de l'habitatge, com a eix central, en els diversos contextos
urbans de reforma o extensió urbana, i la necessitat de nous models en la
implantació de l’habitabilitat al territori
 el desenvolupament de les oportunitats urbanes que ofereix la
transformació de territoris obsolets o incerts, com a factors de centralitat i
atracció
 l’ordenació del territori a partir dels sistemes d’espais lliures territorials i els
corredors verds com a elements bàsics per una bona malla ecològica i
paisatgística
 la construcció dels espais d’articulació i equilibri entre el medi rural, les
concentracions urbanes i els creixements dispersos, per definir una forma
específica de nova articulació territorial
 el reforçament d’una nova estructura territorial basada en els sistemes
urbans organitzats per les infraestructures de connexió, accessibilitat i
mobilitat sostenible
 la gestió dels projectes i el rol dels petits municipis per dur a terme les
transformacions urbanes i territorials.
Habilitats
1. Assentar les bases d’una actitud renovada per observar els territoris contemporanis, les
formes de territorialitats, i interpretar les formes dels sistemes territorials metropolitans.
2. Saber plantejar les capacitats i lògiques projectuals per a la seva transformació.
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3. Comprensió de les formes del projecte i les escales diverses que aquesta nova realitat
necessita.
4. Establir una base disciplinar d’integració de les propostes de projecte amb els escenaris
i instruments de gestió pertinents per portar-les a la pràctica.
Competències
1. Capacitat d’anàlisi a l’escala urbana i territorial.
2. Capacitat de síntesi per la definició dels problemes i les oportunitats dels sistemes
urbans i territorials contemporànies.
3. Capacitat d’articulació dels projectes urbanístics i territorials amb la governance
possible del territori.
4. Coneixement dels instruments bàsics per l’elaboració d’un ‘projecte de ciutat’ en el
context dels sistemes urbans i territorials metropolitans.
5. Capacitat de treball en el món local i en organismes o agències de projectes a escala
metropolitana.
Capacitats prèvies i habilitats requerides
1. Coneixements bàsics de la disciplina urbanística, el planejament urbanístic i territorial, i
dels instruments legals i de gestió; coneixement bàsic de les estructures urbanes i
territorials.
2. Habilitats: disposició a la comprensió de les escales urbanístiques i territorials, a l’anàlisi
i a la formulació d’avaluacions i al plantejament de lògiques projectuals.
3. Requeriments: haver seguit els cursos precedents del programa d’Urbanística de
l’ETSAV o similars en les altres escoles de procedència dels estudiants.
Metodologia, organització, exercicis i avaluació del curs
1. El curs es desenvoluparà mitjançant sessions de presentació teòrica sobre temes clau
en el projecte de ciutat contemporània; i sessions en forma de Seminari sobre la
proposta d’exercici (veure full adjunt sobre l’exercici).
2. El llistat de tòpics a estudiar es distribuirà entre els estudiants a l’inici de curs, i els que
els mateixos estudiants proposin desenvolupar. Els grups presentaran en les sessions
corresponents el tema desenvolupat i lliuraran el dossier en format paper, un document
en format digital i un powerpoint de l'exposició (en format paper i digital).
3. El curs s’avalua mitjançant:
- la presència, participació i seguiment en col·laboració de les classes i dels debats
proposats.
- la presentació dels dossiers de treball proposats com a exercici d’estudi i definició
d’estratègies urbanístiques i projectuals sobre la temàtica proposada. Es farà
seguiment dels treballs durant el curs i una presentació final.
PROGRAMA DE CLASSES: Índex de temes (ordre INDICATIU a adaptar segons
condicions de presencialitat)
Sessió 1. El procés d’urbanització mundial, les ciutats i els territoris al segle XXI
 Noves formes d’observar i identificar la fenomenologia i les formes de la ciutat i del
territori
 El Pla com a meta projecte: ordenació _ programa _ projecte_ gestió_ factibilitat
Sessió 2. La ciutat mosaic territorial com a forma d’interpretació i el projecte de la
ciutat contemporània
 Identificar els llocs, temes i claus de projecte: Situacions territorials i lògiques projectuals
 El projecte dels territoris metropolitans contemporanis. El lliscament entre escales:
l’escala local, la metropolitana, la regional, la de la ciutat mosaic territorial
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Algunes referències a Marsella, Bolonya, Paris,... i experiències rellevant a nivell
europeu i mundial
Sessió 3. La formació metropolitana de la Regió metropolitana de Barcelona i les
qüestions clau actuals per un projecte renovat de la metròpoli
 Presentació dels treballs de l’Atlas de la formació metropolitana de Barcelona
 El procés de metropolitanització a Barcelona: antecedents i planejament en el període
1964-1976-2010-2015
El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, els treballs del
nous Pla director urbanístic i “projectes de ciutat” en l’Arc metropolità



Complement docent: Article
Capsula projectes: dues places

Sessió 4. Temes recurrents i noves demandes en un nou context socioeconòmic,
cultural i ambiental: Temes del projecte de ciutat en la ciutat mosaic territorial
contemporània
 Noves demandes socials - econòmiques, ambientals - ecològiques, culturals polítiques
 La dialèctica Pla-Projecte i la concreció de les polítiques urbanes en els Plans
 El ‘projecte de ciutat’ com estratègia de transformació urbana i territorial des d’una
perspectiva renovada -la regeneració urbana i territorial-: Articular_Requalificar,
Acupunturar_Vertebrar, Integrar_Policentralitzar, Estructurar_Mallar
Presentació dels treballs dels Plans d’ordenació urbanística municipal de
Terrassa i Montmeló com a cas d’estudi
Sessió 5. Articulacions i la requalificació de llocs i barris amb valor afegit
Plans i projectes urbanístics: La Mina- Besòs, Projecte 22@, Diagonal Mar-Fòrum
2004, La Marina del Prat Vermell
 Càpsula: Landscape Urbanism i nous tòpics actuals
 Càpsula: Eixos d’embarriament i centralitats de barri

Sessió 6. Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial
Operacions singulars i estratègiques de ciutat a través del ‘projecte urbà’
Projectes: Nus de la Trinitat, Port de Badalona, Parc de la Solidaritat d’Esplugues,
L’Eix Macià de Sabadell, La transformació de la CN-II a Martorell.



Capsula de projectes: territoris caminables
Complement docent: Les ARE’s (Àrees Residencials Estratègiques) a
Catalunya) (Manual)

Sessió 7. Integracions de sectors de transformació urbana, Noves Àrees de
centralitat
Projectes: Noves Àrees de centralitat de Barcelona, Plaça Europa d’Hospitalet del
Llobregat, Parc Aeroespacial de Viladecans, Can Mulà, Mollet del Vallès




Capsula de projectes: processos-metabolisme
Complement docent: Sectors d’Activitat Econòmica (SAEs) (Manual)
Complement docent: Landscape Urbanism i nous tòpics actuals

Sessió 8. La malla dels espais oberts i Infraestructura ecològica: les malles
metropolitanes (1)
Projectes: L’Anella verda metropolitana i el seu desplegament. L’ordenació de la
muntanya de Collserola, Gallecs i les Cinc sènies de Mataró, i el Rodal de Sabadell.
Corredor Verd de Cerdanyola del Vallès
 Càpsula Projectes: El Pla del verd i la biodiversitat de Barcelona i el corredor
ecològic urbà de Barcelona
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Càpsula Projectes des del procés
Càpsula de projectes: processos-metabolisme
Càpsula Projectar amb l'aigua
Càpsula Projectar restablint continuïtats

Sessió 9. Mobilitat, sistemes viaris i transport: les malles metropolitanes (2)
Projectes: El Pla de vies de Barcelona i els Carrers metropolitans, Eixos i cruïlles
metropolitanes, B-30, Sant Cugat del Vallès-Cerdanyola, Els hubs de mobilitat
metropolitana i el projecte del Grand Paris 3 i La transformació d’autopistes
metropolitanes en Avingudes



Càpsula Passatges metropolitans
Càpsula Microcity, Maas i PRT

Sessió 10. Presentacions, exposició i debat final sobre el treball de curs
SEMINARI SOBRE HYPERLIEUX MOBILES en col·laboració amb IVM VEDECOM
(Realització de dos exercicis introductoris al treball de curs).
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